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Przegląd przedsprzedażny
(pierwsze uruchomienie).
Cena brutto

50,00 zł

Cena netto

40,65 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie,
produkty na zamówienie, termin wysyłki na
zapytanie.

Numer katalogowy

przegląd

Kod producenta

przegląd

Producent

Pajm

Opis produktu
W trosce o Państwa, wygodę, bezpieczeństwo oraz dla Państwa pewności oferujemy Państwu usługę uruchomienia
przedsprzedażnego urządzenia/urządzeń zakupionych w naszej firmie.
Wszystkie urządzenia spalinowe, mogą mieć dodaną możliwość wykonania przeglądu przedsprzedażnego opisanego poniżej.
Usługa przy niektórych produktach jest dodana jako gratis, i wtedy jest realizowana na symboliczną opłatę, lub bez niej, jeśli
takiego gratisu nie ma, jest naliczana w standardowej cenie.
Urządzenia te, będą sprawdzane na "sucho", tzn. że w przypadku np. wiertarki, nie będziemy nią wiercić, a np. pilarki
łańcuchowej nie będziemy ciąć drewna.
Ale urządzenie musi zostać wyjęte z pudełka, co za tym idzie muszą być zerwane plomby, o ile takie występują, nawet jeśli
numer fabryczny konieczny do wpisania w kartę gwarancyjną jest podany na kartonie.
W przypadku zakupu urządzenia elektrycznego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka konieczność),
jego uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów, a następnie jego ponowne rozłożenie, i
spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, spakowanie do pudełka.
W przypadku zakupu urządzenia spalinowego 2-suwowego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka
konieczność), zalaniu poprzez nasz wykwalifikowany personel urządzenia płynami eksploatacyjnymi, uruchomienie,
sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, a następnie wylanie płynów z urządzenia, jego ponowne
rozłożenie, i spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, wylanie płynów i
spakowanie do pudełka.
W przypadku zakupu urządzenia spalinowego 4-suwowego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka
konieczność), zalaniu poprzez nasz wykwalifikowany personel urządzenia płynami eksploatacyjnymi, uruchomienie,
sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, a następnie wylanie płynów z urządzenia, jego ponowne
rozłożenie, i spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, wylanie płynów i
spakowanie do pudełka.
W przypadku urządzeń 4-suwowych wylany olej zostanie dostarczony razem z urządzeniem.
Po otrzymaniu urządzenia, należy go ponownie zalać.
Jednym odstępstwem od tej reguły są małe urządzenia 4-suwowe, w nich olej po uruchomieniu zostanie w
maszynie, z racji tego że maszyny te mogą pracować w każdej pozycji, oraz ilość oleju który jest zalewany do
takiej maszyny jest bardzo mała 100-200ml.
WAŻNE : Jeśli w opisie produktu nie ma informacji, że olej jest dołączany do tego produktu należy zakupić olej,
który można znaleźć w akcesoriach, bez dokonania zakupu oleju, przegląd nie może być wykonany !!!
Najbardziej polecaną i preferowaną przez nas formą przeglądu przedsprzedażnego, jest 1 uruchomienie maszyny podczas
odbioru w którymś z naszych salonów sprzedaży, oprócz samego uruchomienia, zostaną Państwo przeszkoleni z zasad
właściwej obsługi oraz przechowywania zakupionego urządzenia.
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Usługę przeglądu przedsprzedażnego można łączyć z innymi gratisami, które są dostępne za duże zakupy.
Szanowny Kliencie, jeśli nie życzysz sobie żeby ktoś cokolwiek robił z Twoim urządzeniem, po prostu nie odznaczaj tego
gratisu, podczas składania zamówienia.
Ale informujemy Cię, że większość producentów od uruchomienia przedsprzedażnego uzależnia ważność swojej gwarancji.
Powyższa informacja dotyczy głównie urządzeń spalinowych.
Usługa ta, nie jest dostępna dla Klientów hurtowych
UWAGA! Usługę tą możemy wykonać tylko w przypadku wysyłki z naszego magazynu, w przypadku towarów które zostaną
wysłane z magazynu importera/producenta, taka usługa nie zostanie wykonana.
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